
Tagala 10 elamute näidiskorterite
kontseptsioon ja siseviimistluspakettide
kirjeldus.

Korterelamus on välja pakkuda kahe 
siseviimistluspaketi vahel. Paketid, Hõbe ja Valge, 
hõlmavad endas tänapäevast minimalistlikku 
lihtsust. Eelpool mainitud paketid seovad omavahel 
looduse ja järveäärse elukeskkonna, tuues 
kombinatsioonis loodusest tulenevate värvidega 
harmooniat ruumidesse.

Põrandal on kolmelipiline tamme
laudparkett, lakitud viimistlusega.
Võimalik valida paketi vahel, kus on
põrandaga samas toonis siseuksed ja
profiiliga põrandaliist. Teises paketis
on valged raamuksed, koos valge
põrapõrandaliistuga andes raamistusega
efekti seintele.

Vannitoas annab omapära mustriline
hele keraamiline plaat. Ripplaed
nii märjas ruumis kui esikus on
värvitud valgeks ja kasutatud
süvistatud valgusteid, mille värvi sisu
on võimalik muuta vastavalt paketile.
TTänapäevaseks nüansiks on valge
keraamika ja hõbedastes toonides
sanitaartehnika.



Põrandaplaat
vannituba
10x10 cm Silk white P.C (võrgul )
Vuuk põrandal vastavalt plaadi
toonile

Arendajal on õigus teha siseviimistluspakettides muudatusi, pakkudes kliendile sama hinnaga analoogse toote.

 

Põrandaplaat
wc
30x30 cm Colliano Grey
MKSG913000N
Vuuk põrandal vastavalt
plaadi toonile

Parkett
3-lipiline lakitud
tammeparkett
Karelia PW tamm
living white matt

Põrandaliist
PÕRANDALIIST:
15X70 mm 2,7M
VALGE KOMBI
UKSELIIST:
VALGE 15X42 mm

RAL 9016

Seinaplaat / vannituba
Sein: 20x60 cm Omnium Ceniza EDF713
Dekoor: 20x60 cm Omnium Tatum Ceniza DMP713
Vuuk seinal vastavalt plaadi toonile

Seinavärv
Pestav, poolmatt

Siseuks
Tahveldusega värvitud valge
Trend 301 raamuks

Ukselink
Ukselink FORUM ABLOY
4-008 Valge

 

 

 

 

Pistikud-Lülitid
Schneider valge viimistlus

 

 

Valgusti
vannituba ja koridor

Süvistatud valgusti
esikus ja niisketes ruumides

Viimistlus: Valge

Siseviimistlusmaterjalid
Valge pakett



Põrandaplaat
vannituba
10x10 cm Altamira Grey
P.C (võrgul )
Vuuk seinal plaadi toonile

Põrandaplaat
wc
30x30 cm Colliano Dark Grey
MKSG913100N
Vuuk vastavalt plaadi toonile

Parkett
3-lipiline lakitud
tamme parkett
Karelia PW tamm
living matt

Põrandaliist/
ukseliist
Tamme spooniga
12x56 mm

RAL 9016

Seinaplaat
vannituba
Sein: 20x60 cm Omnium Gris EDF 710
Dekoor: 20x60 cm Omnium Border Gris EKA 710
Vuuk seinal vastavalt plaadi toonile

Seinavärv
pestav, poolmatt

Siseuks
Spoonitud sile uks
EASY 201 siseuks

Ukselink
Ukselink STOCKHOLM võtmekilbiga
SC-lukule (37-42 mm),
matt roostevaba teras
 

 

 

Pistikud-Lülitid
Schneider hõbedane viimistlus

 

 

Valgusti
vannituba ja koridor

Süvistatud valgusti
esikus ja niisketes ruumides
Viimistlus: valge/ kroom

Siseviimistlusmaterjalid
Hõbe pakett

Arendajal on õigus teha siseviimistluspakettides muudatusi, pakkudes kliendile sama hinnaga analoogse toote.

 


